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Adviescomité SEA  
 

03 maart 2009 

 

 

Ontwerp van studie over de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading  

 (2008-2017) 

Advies over het ontwerpregister met het oog op de 
samenstelling van het milieueffectenrapport: 

  
 
Toepassing van art. 10 §2 van de wet van 13/02/2006 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen 
en programma's in verband met het milieu: 
 
Geeft het ontwerpregister met betrekking tot het ontwerp van Prospectiestudie 
Elektriciteit op een voldoende relevante wijze de informatie weer die nodig is 
om een degelijke beoordeling van de gevolgen voor het milieu op te maken?  

 

 
 
 
 
 
 
 



 2

Context 
 
Het SEA-Adviescomité werd op 10 februari 2009 door het DG Energie van de FOD Economie 
benaderd in het kader van de uitwerking van de Studie over de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading, waarnaar verder wordt verwezen als de Prospectieve Studie 
Elektriciteit (PSE)1.  
 
Deze studie moet voorafgaand aan haar aanneming het voorwerp uitmaken van een 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu 2. 
 
Overeenkomstig artikel 10, § 2, van de wet van 13/02/2006, wordt aan het SEA-adviescomité 
gevraagd om zich – in deze fase van de procedure – uit te spreken over het ontwerpregister 
dat zal dienen als referentiekader om de beoordeling van de effecten voor het milieu van de 
PSE uit te voeren.  
 
Dit advies wil de relevantie, de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie vervat in 
dit ontwerpregister analyseren, dat door het DG Energie werd voorgelegd, en uitmaken of er 
eventueel elementen ontbreken. Deze analyse moet gebeuren overeenkomstig bijlage II van 
de wet van 13/02/2006. 
 
Het advies houdt daartoe rekening met de bestaande kennis en beoordelingsmethoden, met 
de inhoud en met de precisiegraad van PSE.  
 
Overeenkomstig de voorschriften van de wet wordt het advies uitgebracht  binnen de dertig 
dagen vanaf de ontvangst van de vraag, zijnde op 11 maart 2009.  
 
 

Advies van het Adviescomité 
 
 
Bij lezing van het ontwerpregister neemt het comité met genoegen akte van de 
klaarblijkelijke investering die de opstellers van PSE hebben gedaan in de uitwerking ervan. 
Desalniettemin wenst het comité de drie volgende types van opmerkingen te formuleren : 
 
I. Algemene opmerkingen 
 

• De structuur van het ontwerpregister is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Het 
ontwerp is namelijk onderverdeeld in zes delen, waaronder: een beschrijvend luik 
(deel 2), de te bestuderen gevolgen voor het milieu (deel 3) en de inhoud van de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu (het plan-MER – deel 6).  

 
Dit onderscheid lijkt enigszins kunstmatig in die zin dat de luiken 2 en 3 eigenlijk één 
inhoudelijke component van het plan-MER vormen.  
 
Aangezien het ontwerpregister invloed gaat hebben op de inhoud van het plan-MER, 
doet het Comité de aanbeveling om het document enigszins anders te structureren 
en zich daarbij te baseren op de structuur die wordt voorgeschreven in bijlage II 
van de wet van 13/02/2006. Het zesde deel van het huidige ontwerpregister moet 
dus niet worden beschouwd als een bijzonder luik daarvan, maar integendeel als zijn 
algemeen referentiekader. 

                                                
1 De verplichting om de PSE op te stellen wordt opgelegd door artikel 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door de wet van 1 juni 2005. 
2 Artikel 6, §1, 1ste gedachtestreep van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en 

programma's in verband met het milieu. 
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• Aangezien de PSE een basisscenario en meerdere alternatieve scenario’s 
weerspiegelt, zou het interessant zijn om te beschikken over algemene informatie 
rond de gebruikte methodologie voor de uitwerking van het milieueffectenrapport, en 
meer bepaald over de manier waarop de gevolgen voor het milieu van de PSE 
worden geanalyseerd.  

 
II. Opmerkingen over de inlichtingen die moeten voorkomen in het ontwerpregister.  
 
De minimale inlichtingen die overeenkomstig bijlage II van de wet van 13/02/2006 het 
ontwerpregister moeten vormen zijn de volgende : 
 
1° een schets van de inhoud en de belangrijkste doelstellingen van het plan of 
programma en het verband met andere, relevante plannen en programma’s  
 

Gelet op het bijzondere karakter van de PSE is het aanbevolen om het beschrijvende deel 
beter te stofferen, inzonderheid wat betreft de doelstellingen van de studie; deze moeten 
immers binnen de context van een passend juridisch en politiek kader worden geplaatst :  

 
Algemene opmerkingen (ontbrekende punten): 
 

• Het Comité beveelt aan dat het juridisch en politiek kader wordt geïdentificeerd 
volgens een classificatie van de milieuthema’s die voor de PSE relevant zijn (dus in 
functie van de thematische “fiches” die zullen worden opgesteld om de gevolgen 
voor het milieu van de PSE te analyseren).3  

 
Het Comité wijst er tevens op dat het opportuun zou kunnen zijn om binnen elk 
milieuthema de toepasselijke politieke en juridische instrumenten per 
overheidsniveau te differentiëren (internationaal, Europees, federaal en 
gewestelijk). 

 

• De communautaire instrumenten van het pakket Energie-Klimaat (2013-2020) en 
de Europese klimaatdoelstellingen op langere termijn (horizon 2050) moeten 
worden vermeld voor de uitwerking van het juridisch en politiek kader van de PSE.  

 
Specifieke opmerkingen (punten die reeds in het ontwerpregister staan) : 
 

• Het punt 1.4 van het ontwerpregister “Juridisch en beleidsmatige randvoorwaarden” 
moet op een zo exhaustief mogelijke wijze het relevante juridische en politieke 
kader voor de PSE bevatten. In die zin moet de in de tabel gebruikte methodologie 
beter doen uitkomen waarom sommige juridische instrumenten moeten worden 
meegenomen in de beoordeling, hoewel ze niet initieel in aanmerking waren 
genomen bij de uitwerking van het PSE project. Deze verduidelijking kan op 
gepaste wijze worden weergegeven in de rubriek ‘relevantie’ van tabel 3. 

 

• Punt 7 van het ontwerpregister (p. 30) zou voornamelijk rekening moeten houden 
met de relevante plannen en programma’s of projecten (PPP) die de inhoud van de 
PSE kunnen beïnvloeden, en niet enkel de PPP’s die door de PSE zullen worden 
beïnvloed.  

 
 

                                                
3 Deze opmerking moet worden gelezen in relatie tot de derde bullet met betrekking tot het criterium rond de waarschijnlijke 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu (p. 6) 
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• Op het niveau van de bijzondere elementen van tabel 3 ‘Juridisch en beleidsmatig 
kader’: 

 
- Wat de richtlijn 2001/81/EG betreft, moet er worden op gewezen dat het federale 

niveau geen uitvoering geeft aan de NEC-richtlijn aangezien deze behoort tot de 
exclusieve bevoegdheid van de gewesten, die de inspanning inzake vervoer onder 
elkaar hebben verdeeld naar aanleiding van de IMC4 van 16/06/2000. Derhalve zou 
de omschrijving van deze richtlijn moeten worden aangepast; 

 
- Voor de Kaderrichtlijn Lucht (2008/50/EG), moet het belang worden onderstreept 

van de invoering van de PM 2,5 als te beheersen polluenten;  
 

- Er moet worden op gewezen dat de richtlijn 2002/91/EG betreffende de 
energieprestatie van gebouwen en de zogenaamde Ecodesignrichtlijn 2005/32/EG  
momenteel worden herzien.  

 
2° de relevante aspecten van de bestaande situatie van het milieu en de mogelijke 
ontwikkeling daarvan als het plan of programma niet wordt uitgevoerd  
 
Geografische locatie 
 

• De keuze om de studie te laten slaan op het gehele Belgische grondgebied, zoals 
bedoeld in rubriek « Studiegebied van PSE» van het ontwerpregister, is opportuun 
gelet op het algemene karakter van het plan en gelet op het feit dat dit plan geen 
enkele precieze lokalisatie vastlegt voor de vestiging van toekomstige projecten.  

 
Wat de ontwikkeling en inplanting van de netwerken betreft is het weliswaar zo dat 
het Comité begrijpt dat het voorbarig ware geweest om deze factor in aanmerking 
te nemen (aangezien die op dit moment nog ongekend is), wijst het Comité er 
niettemin op dat deze netwerken aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het 
milieu.  

 

• Het Comité schraagt zich achter de opmerking van de opsteller volgens dewelke 
«Bepaalde milieu-effecten die gerelateerd zijn aan de studie, zullen echter  
gevolgen hebben buiten het plangebied».5  Het Comité vindt inderdaad dat het 
essentieel is dat wordt gezegd dat de effecten van de PSE op het milieu moeten 
worden geïntegreerd in een globaler perspectief dan het zuiver nationale:  

 
- het inachtnemen van de levenscyclus van de brandstof, met inbegrip van de 
ecologische afdruk ervan vanaf de ontginning en/of de productie ervan; 
- de gevolgen van de wereldwijde klimaatveranderingen. 

 
 
Tijdshorizon 
 

• De horizon 2017 komt overeen met de tijdsprojectie voorzien in de wet. Toch mag 
men niet uit het oog verliezen dat de keuzes die zullen worden gemaakt op basis 
van de PSE investeringen met zich zullen brengen met een uiterst lange levensduur 
die ook milieueffecten zullen hebben die zich nog lang na de referentieperiode 
(2017) zullen laten voelen.6 

                                                                                                                                                   
4 Interministeriële Milieuconferentie. 
5 Ontwerpregister, p. 23. 
6 Zie infra 5 °, p. 5 criterium “doelstellingen inzake milieubescherming”. 
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Milieugegevens 
 

 

• Deze rubriek moet worden beschouwd in de context van de PSE, en niet in 
abstracto. Nu lijkt ze te vaag, en zelfs weinig relevant. Er zou dan ook een 
beschrijving moeten zijn van de huidige milieusituatie die verband houdt met de 
elektriciteitsproductie en -verbruik. Het zou tevens nuttig zijn om te focussen op 
de milieuthema’s die relevant zijn om de gevolgen van de milieueffecten van de 
PSE te beoordelen (cf. toestand van de luchtkwaliteit, afvalbeheer, toestand van 
de kwaliteit van de oppervlaktewateren, …). 

 
 
3° de milieukenmerken van gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn  

 

• Zie de opmerkingen supra in verband met de milieugegevens  
 
4° alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma, met 
inbegrip van met name milieuproblemen in gebieden die vanuit milieuoogpunt van 
bijzonder belang zijn, zoals gebieden die op grond van de Richtlijnen 79/409/EEG en 
92/43/EEG zijn aangewezen  
 

• Idem. 
 
5° de doelstellingen ter bescherming van het milieu, welke relevant zijn voor het plan 
of programma, alsook de wijze waarop met deze doelstellingen en andere 
milieuoverwegingen rekening is gehouden bij de voorbereiding van het plan of 
programma  
 

 

• Het is van belang de milieudoelstellingen op lange termijn te beklemtonen, 
waaronder:  

 
- De doelstellingen van het pakket Energie-Klimaat (horizon 2013-2020), die niet in 

overweging zijn genomen in het PSE (zie bijvoorbeeld het in aanmerking nemen 
van deze doelstellingen in de effectbeoordeling van het pakket in België, dat met 
het PRIMES-model werd uitgevoerd door het Federaal Planbureau), 

 
- De Europese langetermijndoelstellingen inzake klimaat (emissiereductie van de 

broeikasgassen tegen 2050) en inzake energie (Second Strategic Energy 
Review). 

 

• Er dient op gewezen dat het type netwerk dat zal worden ontwikkeld invloed zal 
hebben op het bereiken van de milieudoelstellingen op middellange en lange 
termijn (vb : gedecentraliseerde productie van hernieuwbare energie die toegang 
moet hebben tot het netwerk).  
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6° de mogelijke aanzienlijke milieueffecten 
 
Methodologie 
 

• Het Comité schraagt zich achter de benadering die de auteur heeft gekozen 
om de milieueffecten te beoordelen van het referentiescenario, én van de 4 
alternatieve scenario’s7, die voortvloeien uit het mechanisme van scoping-in en 
scoping-out.   

 

• Het Comité is verwonderd dat sommige activiteiten/factoren worden uitgesloten in 
het kader van de scoping-out. De werkmethode zou dus beter moeten worden 
gepreciseerd, onder andere wat betreft de keuze die heeft geleid tot de uitsluiting 
van bepaalde gevolgen voor het milieu, inzonderheid wat betreft:  

 
- de gevolgen voor de biodiversiteit, onder meer inzake energie uit biomassa;  
-de verandering van het peil, het debiet en de stuwing van de  
oppervlaktewateren, van de stuwing van regenwater, van de hoogwaterstanden 
en van de structuur van de oppervlaktewateren, en dit binnen het perspectief van 
de langetermijngevolgen van de opwarming van het klimaat;  
- de impact op de menselijke activiteiten. 

 

• Het Comité geeft de aanbeveling om de 5 scenario’s elk afzonderlijk te 
beoordelen aan de hand van fiches die zijn opgesteld per milieueffect.  

 
• Het Comité geeft de aanbeveling om een presentatievolgorde van de 

thema’s/fiches te kiezen die overeenkomt met de verwachte milieugevolgen (bij 
voorbeeld, en zonder te willen anticiperen op de resultaten van de analyse, lijken 
de thema’s ‘gevolgen voor het klimaat’, ‘gevolgen voor de lucht’ en ‘radioactief 
afval’ tot de prioritaire thema’s te behoren).  

 
Milieueffecten  
 
 

• Fiche 5 (Aanrijking lucht) zou volgende elementen moeten omvatten:  
 

-   In het kader van de werking van de energiecentrales : een beoordeling van de 
gevolgen van de bijkomende luchtvervuiling op de volksgezondheid (onder 
andere volgens het APHEIS model) ; 

 
-   Voor de criteria en indicatoren die worden gebruikt om de milieugevolgen uit te 

drukken : het criterium “bijdrage tot de kwaliteitsdoelstellingen voor 
omgevingslucht”  vervangen door “Naleving van de criteria die zijn bepaald voor 
de omgevingslucht”; 

 
-    Met betrekking tot de methoden die zullen worden gehanteerd om de gevolgen te 

beoordelen: het betreft het Gains-Europe-model van de IIASA  (en niet het Rains 
model) en idem voor de nodige gegevens en inlichtingen om de gevolgen te 
beoordelen: het betreft het Gains-Europe-model voor de transfercoëfficiënten;  

 
 
 
                                                
7
 (1) Base_Nuc, (2) Base HICV, (3) LoGro et (4) HiGro. 
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- Beslissingsregels voor de beoordeling van de relevantie van de impact : 
« Immissiebijdrage in relatie tot de kwaliteitsdoelstellingen voor de verschillende 
polluenten » wijzigen in « Vaststelling van het emissieplafond volgens de vigerende 
internationale protocollen »; 

 
-  Voor het van toepassing zijnde referentiekader moeten worden toegevoegd :  

 
*het Protocol van Göteborg (1999) bij het verdrag betreffende 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (LRTAP) en de 
bijhorende methodologie (EMEP –Corinair) ; 
* richtlijn 2008/50/EG (zie supra wat het juridisch kader betreft) ; 
* de NEP-richtlijn 2001/81/EG (idem). 
 

- Toevoegen onder de rubriek « voorstel voor het monitoren van het milieueffect»: 
Planning van de verdeling van de hoeveelheden fossiele energie toegewezen aan 
de energiesector.  

 
- Toevoegen onder de rubriek « Onzekerheden en risico’s »: 

 
* de evolutie van de bevoorrading en van de beschikbaarheid van 
energiebronnen ;  
* concurrentie met andere industrieën met hoge koolstofintensiteit voor de 
toegang tot deze bronnen.  
 

• Fiche 6 (Impact op klimaat) zou moeten worden aangepast: 
 

- de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen (BKG) van de 
elektriciteitsproductiesector is niet noodzakelijk een goede indicator van zijn impact 
op het klimaat. Aangezien elektriciteit een energievector is moeten de emissies van 
de sector worden bekeken in samenhang met die van de andere sectoren.  Alzo kan 
een toename van de broeikasgasemissies in de elektriciteitssector, die zou leiden tot 
een meer dan proportionele vermindering van de broeikasgasemissies van de 
vervoersector (penetratie van de elektrische voertuigen; openbaar vervoer 
bijvoorbeeld),  voordelig zijn voor het klimaat… ; ook de warmtekrachtkoppeling vormt 
een ander voorbeeld dat in aanmerking moet worden genomen. 
- toepasbaar referentiekader : voor de periode na 2012, meer bepaald het pakket 
Energie-Klimaat en de Europese langetermijndoelstellingen (doelstellingen 2050 en 
maximale temperatuurverhoging van 2°C) ; 
- Noodzaak om rekening te houden met alle maatregelen inzake energie-efficiëntie en 
die een vermindering van het energieverbruik beogen. Dit zou moeten worden 
toegevoegd onder de titel “methoden die gebruikt zullen worden om het effect in te 
schatten”. 

 

• Fiche 9 (Generatie nucleaire afvalstromen) zou de risico’s in verband met de 
radioactiviteit moeten vermelden (bv. : nucleair ongeval met zeer lage 
waarschijnlijkheid, risico’s van proliferatie en aanslagen,…). Deze fiche zou dus een 
nieuwe benaming kunnen krijgen zodat ze wordt uitgebreid tot alle milieugevolgen 
van de nucleaire technologie.  
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III. Bijzondere opmerkingen 
 

 
• Punt 6.2, p. 30 (Suggesties voor bijkomende alternatieven):  

 
Hier zou tegelijk: 
 
- het referentiescenario moeten worden herzien om rekening te houden met de 
doelstellingen die zijn bepaald in het pakket Energie-Klimaat (horizon 2013-2020)8. 
 
- minstens één scenario moeten worden toegevoegd dat rekening zou houden met 
bijkomende maatregelen en dat zou passen binnen een langetermijntraject (bovenop 
de maatregelen die al beslist en uitgevoerd zijn). 

 

• Punt 8, p. 31 (Beschikbare basisinformatie) 
 

De lijst met referentiewerken moet worden gestoffeerd met :  
 
- de laatste rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (AR4)  
 

- de website http://www.iiasa.ac.at/rains/reports/NEC6-final110708.pdf, met een 
referentiescenario voor de nationale emissieplafonds tussen nu en 2020 in  
KT/jaar afkomstig van diverse polluenten (zie bijlage 1). 

 
 

• Op pagina 34 punt 10, eerste regel: de term « energieproductiepark » moet worden 
vervangen door «  elektriciteitsproductiepark ». Bovendien moet worden gewezen op 
het feit dat de milieugevolgen niet enkel voortvloeien uit toekomstige wijzigingen aan 
het bestaande park maar dat de huidige werking ervan nu al milieugevolgen heeft.  

 
 

Conclusie 
 
 

 
Het SEA Comité adviseert aan de auteur van het Ontwerp van Studie over de perspectieven 
van de Elektriciteitsbevoorrading (2008-2017) om zijn ontwerpregister aan te passen in 
functie van de hierboven vermelde opmerkingen vooraleer die als beslist te beschouwen in 
de zin van artikel 10, §2 derde lid van de wet van 13/02/2006 (als basis voor de 
voorbereiding van het milieueffectenrapport). 
 
Overeenkomstig Art.14 §1 van het koninklijk besluit van 22/10/2006 betreffende de 
organisatie en de werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de 
gevolgen van de plannen en programma’s die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het 
milieu, werd dit advies bij consensus uitgebracht. 
 

 
 
 
 
 

                                                
8
 Cf. opmerkingen p. 3, 2de bullet point onder rubriek “Algemene opmerkingen (ontbrekende punten)”  en p. 5, 

1ste bullet point onder het 5de criterium “doelstellingen ter bescherming van het milieu (…). 
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Bijlage 1 
 

  2000 2010 2020 

   NEC bl bm opt OptEP MRR 

SO2 Belgium 175 99 84 83 65 58 58 

 EU-27 10352 8297 3445 2924 2336 1938 1755 

NOx Belgium 351 176 165 148 135 129 121 

 EU-27 12155 9003 6348 5684 5158 4838 4446 

NH3 Belgium 84 74 77 77 73 70 68 

 EU-27 4020 4294 3763 3709 3139 3079 2394 

COV Belgium 225 139 130 128 127 117 109 

 EU-27 10867 8848 6381 6146 6072 5523 4138 

PM2,5 Belgium 31  23 23 21 19 16 

 EU-27 1857  1298 1263 1006 957 655 

scenario bl : (Baseline), current legislation; bm (Benchmark) : afstemming op het klimaat-energiepakket met ETS ; opt (C&E package, 

+ PRIMES + OPTV5 ) energiepakket + meting met de beste kosten-batenratio voorzien in het kader van CAFE; optep inclusief de 

bijkomende voorstellen van het parlement; MRR maximum reductie die technisch realistisch haalbaar is volgens het GAINS model  

(rapport NEC 6) 
 

 

 


